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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  5
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    4/06/2018  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  4  Ιουνίου 2018, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:30  το  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική οριστική Συνεδρίαση 

στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 19173/31-05-2018 

έγγραφη Πρόσκληση  του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους 

Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα  της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  6η/2018 

 

ΘΕΜΑ 3o HMEΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

« Λήψη  απόφασης για  Υπηρεσιακές Eκκρεμμότητες στο Κοιμητήριο Αγ. 

Στεφάνου   του Δήμου Διονύσου» 

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. 

Στεφάνου είπε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 96 ,παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) μετά 

από τις δύο συνεχείς Προσκλήσεις για την 4
η
 συνεδρίαση  του Δ.Σ.  επειδή το Σώμα 

δεν είχε απαρτία ,συνεδριάζει μετά από  3
η  

 τελική Πρόσκληση και λαμβάνει 

αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική Ημερήσια διάταξη 

,εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3  τουλάχιστον του αριθμού των 

μελών του, σε σύνολο 5 μελών . 

 

Παρόντες ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους  της Δημοτικής  Κοινότητας οι εξής: 

  
 

     
  5

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  4/06/2018 

     Αρ. Απόφασης :  6η/2018 



 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  ,Πρόεδρος   Νικηφοράκης Νικ.  , Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική    ,Σύμβουλος                  Τσάμης Δημήτριος , Σύμβουλος 

    Καριπίδης Ιωάννης , Σύμβουλος 

 

 Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο  της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας  

στην 3
η
  συνεχιζόμενη συνεδρίαση ,κήρυξε την έναρξη της .  

 

Για το   ΤΡΙΤΟ   θέμα    της  Ημερήσιας Διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα: 

 Α) Με τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  προβλέπεται  ότι :  

Άρθρο 83,  παρ 2. :«Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και 

διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από 

τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα διάφορα θέματα (…)» 

Άρθρο 82, παρ. στ :  

στ) Μεριμνά  για  την εύρυθμη λειτουργία ,τη συντήρηση και  την ευταξία  του  

κοιμητηρίου της  τοπική κοινότητας ,προεγκρίνει  την κατασκευή ….. και  εκδίδει 

άδειες για παράταση και  την  ανακομιδή  οστών ».  

 

   Ο Πρόεδρος  αφού θέτει υπόψη του Συμβουλίου   τα  παραπάνω και  βάσει των 

παρακάτω  άρθρων του  υπάρχοντος  Ενιαίου Κανονισμού  Κοιμητηρίων Δήμου 

Διονύσου  που ψηφίστηκε το έτους 2018   που αφορούν τις εκταφές και την χρήση 

του χωνευτηρίου  αντίστοιχα   που αναφέρεται  ότι : 

Άρθρο  8 : Στην περίπτωση που οι οικείοι  δεν προσέλθουν η υπηρεσία δύναται να 

προβεί σε  αυτεπάγγελτη  εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά μετά την εκταφή ,στον 

κοινό τάφο (χωνευτήρι) . 

Άρθρο 12 .3 Πριν από την αυτεπάγγελτη τοποθέτηση των οστών σε κοινό τάφο 

(χωνευτήρι) ,η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για ειδοποίηση 

των οικείων.  

Εισηγείται σχετικά  ότι σε πολλές περιπτώσεις η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας την 

δυσκολία του γεγονότος θεωρεί «ανθρώπινο» να αφήσει ένα επιπλέον  εύλογο 

χρονικό διάστημα να παρέλθει , ώστε οι οικείοι να προχωρήσουν στη διαδικασία, 

προσερχόμενοι   από μόνοι τους στην  υπηρεσία Κοιμητηρίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγ. Στεφάνου. Οπότε η υπηρεσία είχε αφήσει φυλαγμένα τα οστά πάνω 

από δεκαετία  των  παρακάτω θανόντων :        Παπαδημητρίου Δήμητρα , - Ειρήνη 

Βεκρή , - Παναγιώτη Μυλωνά και Πιτυρόπουλου Πρόδρομου ,μήπως και 

ενδιαφερθούν να τα αναζητήσουν οι οικείοι τους . 

Στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί όμως στο Κοιμητήριο του Αγ. Στεφάνου 

που πλέον είναι τελείως κορεσμένο αφού δεν  ανταποκρίθηκαν οι οικείοι για τα οστά 

των ανωτέρω θανόντων εδώ και δέκα χρόνια  ,κατανοείτε ότι είναι αναγκαίο να 

προβεί ο Δήμος  αυτεπάγγελτα  στη  τοποθέτηση αυτών των οστών ,στον κοινό τάφο 

(χωνευτήρι) για να εξασφαλιστεί  η  εύρυθμη  λειτουργία του  Κοιμητηρίου Αγ. 

Στεφάνου. 
 



 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στους Συμβούλους της Δημοτικής 

Κοινότητας να  καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε  να προβούν σε σχετική 

απόφαση που αφορά την  Υπηρεσιακή  τοποθέτηση των οστών των παραπάνω 

θανόντων στον κοινό τάφο (χωνευτήρι)  του Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου 

αυτεπάγγελτα και  χωρίς την  παρουσία των οικείων . 

     Μετά τα ανωτέρω  το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπ’ όψη 

τις διατάξεις  ,  ακολούθησε  διαλογική συζήτηση  και   κατέληξε  ότι 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

«Εγκρίνει να αποκατασταθούν οι Υπηρεσιακές Eκκρεμμότητες στο Κοιμητήριο 

που αφορούν την οριστική τοποθέτηση των οστών των συγκεκριμένων θανόντων 

στον κοινό τάφο (χωνευτήρι)  αυτεπάγγελτα και  χωρίς την  παρουσία των 

οικείων  στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου   του Δήμου Διονύσου» 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

                                                                                      

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 


